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Klass 3 - Vasaskolan

______________________________________________
Hej allesammans!
Vi startade upp veckan med att byta
platser i klassrummet. Alltid lika
spännande, om du frågar barnen!
Svenskapassen har ägnats åt läsning,
miljöbeskrivningar, träning av sj-ljudet
och två DLS-test (ordkunskap och
stavning). Vi har även haft ett skrivpass
(sagoskrivande) och i samband med detta
gick vi igenom dialogskrivning och
användning av talstreck. Några har också
läst upp sina berättelser för klassen.
På mattelektionerna har vi fortsatt med tabellträning i olika former. Vi har haft tabelltest (läxan från
förra veckan) vid flera tillfällen och under gårdagen fick de i sin loggbok reflektera över sin egen
träning. HUR har jag tränat tabellerna? Har det fungerat? Kan jag tabellerna? Behöver jag träna mer?
Behöver jag träna på ett annat sätt?
På tisdagens temapass var det hemkunskap som gällde. Denna vecka bakades det muﬃns.
Barnen har också haft bild med Deborah och engelska/musik/kristendom enligt det
rullande schema som vi har på fredagar.

Vi har börjat med tema luft på no-lektionerna. Vad är luft? Varför är luften så
viktig? Väger luft? Tar luft plats? Dessa, och många fler frågor, pratar vi om
under kommande pass. Vi läser fakta, ser på filmer, skriver texter och
diskuterar miljöfrågor.

Igår var vi på stadsbiblioteket på ”Orgelbyggarworkshop”. Barnen fick vara
med och bygga en liten orgel och självklart fick alla sedan testa att spela på det
egenbyggda instrumentet.
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Läxor:
Engelska: läs sid 16-17 (chapter 7). Träna muntligt på orden: bed, beds, table, chair, chairs, mirror, rug,
sofa
Matte: träna multiplikationstabellerna 3, 4, 5 och 6. Vi gör kontinuerligt test på tabellerna under veckan de får sedan jämföra och se om de blivit säkrare på tabellerna under veckan som gått. Ett tips är att även
träna på elevspel.se, multiplikationstabellen.se eller i appen ”King of math”.
Svenska: repetera alla sidor som handlar om sj-ljudet, fyll i läskortet och ta med detta till skolan. Många
barn tycker (vilket är fullt förståeligt) att orden med sj-ljudet är svåra. Känner du att ditt barn behärskar sjljudet läser ni även i valfri bok och fyller i på läskortet.

Tisdag:
Vi går till skogen på temapasset. Rusta era barn med bra kläder! Ta med västtrafikkort.

Torsdag:
Vänskapsdagen/FN-dagen; vi startar med en gemensam samling på morgonen (förskoleklassrummet)
som 3:orna är ansvariga för. Resterande del av dagen arbetar vi stationsvis i våra faddergrupper. Vi börjar
och slutar i vanlig tid.

Fredag:
Idrott - ta med idrottskläder, vattenflaska, handduk och tvål.
_______________________________________________________________________________________________
Vi fortsätter med de återstående DLS-proven under veckan som kommer.

Jag önskar er alla en fin helg! Hälsningar Sofia.

